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بیمارسسان ب عنبان بیمارسسان دوسسدارایمنی بیاماارضارور
و الشامی اس ک اسساندارد اا الاشامای با صابرت %٠١١
تحطق یابند اسساندارد ا اساسی کامل ثاداقال اساساانادارد
ایی اس ک بیمارسسان باید برا ایمنی بیمااران از آن اا
تب ی کند و دسسایاابای  %٠١١الاشامای نایاسا .و نایاایاساا
اسساندارد ا پیشرفس  ،آن دسس اسساندارد ایای ساساناد کا
بیمارسسان باید بسس ب ظر فایا و ماناابا خابد ،در ایا
دسسیابی ب آن ا ب منظبر تاطابیا خادماات ایاما اقادام
نماید .ای اسساندارد ا قالبی عملیاتای ارائا مای د اناد کا
بیمارسسانیا را برا ارزیابی مراقب بیماار از ماناظار ایامانای
بیماار ،تاباناماناد سااز کاارکاناان و مشاارکا خادما
گیرندگان در خدمات درمانی ،تبانمند میسازد.

ک نگام فرایند ارائ مراقبسیا سالم  ،راث

و آسیبی ب بیمار وارد نشبد .بیامااررا مای تابان ناطاطا
 ،فارآیاناد

تالقی کبک ت امالت پیچیاده بایا پاشکا

بیمار ،دارو ا ،تجییشات و سایر اعضا تیم پشکاکای
دانس  ،تصمیم گیرییا لحظ ا و آنی ،پیچیده ببدن
ا شا سیسسم و رواب بی آنیاا با ناببا خابد اماکاان
وقبع خطرات را با خبد مراه دارد.
استانداردهای ایمنی بیمار:
اسساندارد ا بیمارسسان دوسسدار ایمنای بایاماار در ساطا
بیمارسسان ثیاتی می باکند و مشسمل بر  ٠۴١اسساندارد( ٠١
اسساندارد الشامی  ٠١اساساانادارد اسااسای و  ٠١اساساانادارد
پیشرفس ) در پنج گروه اصلی (Aثاکمی
ل

مشارک

و ر ابار (B ،

و ت امل با بیماار و ااما ا  (C ،خادماات

بالینی ایم و مبنی بر کبا د(D ،محی ایم ( E ،آمابز
مداوم قرار میگیرند.
بیماران ثق دارند ک انسظار داکس باکند مراقابا

از آن اا

مطابق با بیسری کرای واسساندارد وبراساس آخری کبا د
علمی و بالینی باکد.بنابر ای برا ب رسمی

کناخس کدن

Risk manage ment
آمار ثاکی از آن اس ک درصاد غایارقاابال اغامااضای
ازبیماران در مبا ی با سیسسم ا نظام سالم باخاصاب
بیمارسسانیا دچارعبارض و صدمات ناکی از ارائ خادماات
میگردند .و بد خطر شء ا سناب ناپذیر زندگی می باکد و
بطبر کامل نمی تبان آن را ثذف کرد ولی می تبان آن را
ب ثداقل رساند از طرفی م نب ا مراقابا ساالماسای
مراه با خطا و خطر اس و با عنای ب ایا مابضابع کا
انسان امکان انجام خطا دارد برا اینک سازمانیا بیداکسای
درمانی ب عنبان مراکش قابل اطمینان تلطی گردند بایسسی ی
ی کانااساایای ناطاایاص
نظام اثربخش مدیری ریس
سیسسمی و ارتطا ایمنی بیمار با رویکرد سیسسمای و چاناد
ب د طراثی و ا را گردد.
خطا عبارت اس از ککس در انجاام کامال یا ف الیا
برنام ریش کده مطابق با برنام (خطا ا رایای) و اساس اده
ادف(خطاا
از ی برنا م غل بارا رسایدن با یا
برنام ریش کد ).خطار نایش  ،اثسماا ایجااد یا ات اا ،
ناخبکی و یا از دس دادن بابده کا بطابر ماداوم باا آن
مبا ا اسسیم .پیااش بیانی ثاابادث و خطارات و کا ااش
اثسما بروز خطا و خطر در واق مدیری خطر اس .

فرآیند مدیریت خطر شامل:
ایجاد زمین مناس  ،کناسایی ریس  ،آنالیش خطر ،برخبرد باا
خطر،ارزیابی و مرور اثربخشی ف الی ا اناجاام کاده مای
باکد.
ی کناسایی خطا ا  ،رو ا مخسالا ای و ابد دارد از
مل بررسی پرونده ا  ،گشار د ی خطا اا  ،اساسا ااده از
تجربیات بیماران ،بررسی کاخص ا ایمنی بایاماار،باررسای
ککایات و نسایج رضایسمند بیماران و سایاساسام اا فا اا
نظارتی می باکد.
کاخص ا ایمنی بیمار ،مطیاسیایی سسند ک ب طبر مسسطیام
یا غیر مسسطیم ثبادث ناگبار قابل پیشگیر  ،کی ی و ناساایاج
))Outcomeرا پایش می کنند .با پایش ای کاخصیاا مای
تبان برنام ارتطاء ایمنی و کی ی خدمات را رصد نامابده در
ی پیشرف آن برنام ریش کرد.

خطاهای پزشکی یا بالینی medical Error :
ر نبع خطایی را ک در فرایند مراقب سالم رخ د ادچا
باع آسی وصدم ب بیمارگردد وچ اسیبی در پی نداکاسا
باکد کامل خطا در تشخیص ،درمان ،پایاشاگایار ،ارتاباا ،
تجییشات وغیره را کامل می کبد و بطبر کلی در  ۴ثایاطا
ت ریف می کبند .

1- undesirable outcome

انجام دادن کار غل و یا انجام ندادن کار صحی بطبریکا
منجر ب پیامد نا مطلبب گاردد .وقاایا فاا ا ا آمایاش یاا
sentinel eventsنیش در ای دسس قرار می گیرند مالال
بروز کبک آنا فیالکسی بدنبا تشریق ی دارو خاا
در فرد ک سابط آلاری با آن دارو را دارد .یاا مار
کبدک بدنبا راثی آدنکسبمی ناکی از گاز ا اسسریل
خارج نشده از ثلق کبدک.
2.significat Potential undesirable outcome

انجام دادن کار غل یا ندادن کار صحی بطبریکا باطابر
بالطبه اثسما زیاد و بد داکس ک ی پیامد نا مطلابب
ب وقبع بپیبندد ملل سطب بیمار ک اخساال ابکایاار
داکس بدلیل عدم اسس اده ازساایادریال درثاالایاکا ایا
پیامد ب مراه نداکس اس .
3. nearmiss

درای مبردثادث ا ات ا نیافساده وبیمار آسی ندیده
اس ملا :
ولی کانس وقبع ثادث و بد داکس
بیمار را در
دسسبر ی
پرسسارمسب کده ک پشک
پرونده بیمار دیگر نبکس اس
4. FauLty processes

انجام ی فرآیند ب رو م یبب بدون اینک در گشار
خطا پیامدآن در نظر گرفس کبد ملا :ککسس تیبپ ا
ثاو نمبن خبن در آزمایشگاه  ،فرسسادن برگ در
خباس سی تی اسک ب واثد ام آر آ  ،فرسسادن
غذا اکسباه ب بخش ازطرف واثد تغذی یا دارو اکسباه
ب بخش از طرف داروخان .
شیوه های مقابله با خطر:
الف) کنترل خطر :در مبرد خطر ا غیر قابل ثذف ،
با اسس اده از پروتکل ا،را نما بالینی وگایدالی ا
وآمبز می تبان گامیا پیشگیران ب منظبر ب ثداقل
رساندن و یا  CPCRاثسما بروز آنیا برداک .ملل
آمبز تدوی خ مشی و فرآیند ا را ر اقدام بالینی.
ب) پذ یرش خطر :درمبارد ک وقبع خطرغیر قا بل
ا سناب اس ،ملل خرابی تجییشات ک ثداقل بایسسی خطر
را کناسایی کردو با تدارک ی وسیل پیشسیبانی درصبرت
بروز نطص فنی ی گام لبتر از اینگبن خطرات باکیم.

ج) اجتناب از خطر :در ب ضی مباق امکان ای و بد
دارد ک با فیم علل بروز خطر و انجام عملکرد مناس  ،از
خطر ا سناب کرد ملل بسس بند مناس دارو ا  ،بر چس
زدن و چینش مناس دارو ا بطبر ک دارو ا بطبر واض
از م قابل تشخیص باکند.
د) انتقال خطر :ب م نی ابجایی خطرب مبق ی دیگر
اس ملل انسطا بیماران با اثسما خطر باال ب مراکش
تخصصی و یا با کم بیم ب ضی ازخطرات را می تبان
پبکش داد.
الزم ب ذکراس ک خطا لشوما منجرب آسی و صدم نمی
کبد  .ارزیابی ثبادث ن ب نبان پیدا کردن مطصر و اعما
تنبی وسرزنش اس بلک امکان یادگیر ،تشخیص و درمان
ی مشکل عمده را در طراثی و کارکرد سیسسم سال م
نشان مید د.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی رفسنجان

زایشگاه نیک نفس
مدیریت خطر و ایمنی بیمار
Risk management & Patient safety

یادگیری از خطاها:

شء اساسی برا ارتطاء ایمنی بیمار ،گشار خطا ا و
ی
ثبادث اس  .گشار خطا ب تنیایی ایمنی بیماررا ارتطاء
نمی بخشد بلک یادگیر ازخطا ا باید انسشاریابد تا از وقبع
ثبادث مشاب در آینده لبگیر کند.
ی پیشگیر ازبروزخطا درسیسسمیا بیداکسی ودرمانی
 ٩WHOراه حل ایمنی زیررا ارائ نمبده اس .
لبگیر
 .٠تب ب دارو ا با نام و تل ظ مشاب ی
از خطا دارویی
لبگیریازخطا
 .٠تب ب مشخصات فرد بیمار ی
 .٠ارتبا مبثر در زمان تحبیل بیمار
 .۴انجام پروسیجر صحی در محل صحی بدن بیمار
 .۵کنسر غلظ محلب ا الکسرولی
 .6اطمینان از صح دارو در مانی در مراثل انسطالی ارائ
خدمات
 .٧ا سناب از اتصاالت نادرس سبندولبل ا
 .8اسس اده از وسایل یکبار مصرف در تشریطات
 .٠بیببد بیداک دس برا لبگیر از ع بن مرتب
با مراقب ا سالمسی...
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